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عل تعلم �أن:
سوف تستفيد من األولوية للحصول على سكن في شقق اإليجار لدينا و السكنات   •

الجديدة التي قمنا بإنشائها.
يمكنك االختيار بين ثالثة أشكال ادٌخار ذكية.  •

يمكنك تحويل ملكية حساب االدٌخار إلى أحد أو عدٌة أفراد عائلتك  •
يمكنك منح حساب ادٌخار كهدية للشخص الذي تريده  •

تقرر بنفسك كيفية استخدام رصيدك في حساب االدٌخار   •
سوف تستفيد من األولوية في اختيار السكن إذا حصلت على العدد األكبر من النقاط  •

hsb.se/bospar اقرأ المزيد على الموقع

�ٌدخر �أمو�لك
عند HSB. �خرت 

�الٌدخار �لذكي.

تعتبر سويدبانك )Swedbank( هي البنك المصرفي لنظام االدٌخار الخاص بصندوق التوفير للمستأجرين و 
 HSB ."جمعية تخطيط البناء: "هو أس بي

طبقا لقرار مكتب الدين الوطني السويدي )Riksgälden( فقد تم ادماج كل من حساب االدٌخار و حساب الودائع 
الثابتة ل:"هوأسي بي" )HSB( ضمن تأمين الودائع المصرفية  للدولة )Insatsgarantin(. يتم ضمان لكل 

عمالء البنك الحق في التعويض للقيمة االجمالية للودائع في البنك بمبلغ يعادل 000 950 أورو كحدٌ أقصى.
يقوم مكتب الدين الوطني السويدي بدفع مبلغ التعويض في ظرف 7 أيام ابتداءا من تاريخ إفالس البنك أو تاريخ 
قرار هيئة الرقابة المالية بموجب تطبيق نظام تأمين الودائع المصرفية. سويد بنك هي البنك المصرفي لكل من 

.)HSB("حساب االدٌخار و حساب الودائع الثابتة ل:"هوأسي بي

�أ�شكال �دخار جديدة
�شكنات جديدة

�الأولوية للح�شول على �شقق �إيجار
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�الدخار فـي "هو �إي�س بي" HSB �أمر فـي منتهى �ل�شهولة
يمكن التوفير في البنك و المضاربة باألسهم أو االحتفاظ بأموالك تحت فراشك. و لكن في حالة قدومك على الحصول على مسكن ففي هذه الحالة 

يبرز االدخار الذكي عند "هو أس بي" )HSB( كاختيار ذكي فعال. من خالل قيامك باالدخار في "هو أس بي" )HSB( يمكنك توفير المال ألجل 
الدفعة المقدمة. عالوة عن ذلك يمكنك االستفادة من األولوية لكل من شقق اإليجار و السكنات الجديدة لدينا في جميع أنحاء السويد.
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!)HSB( "كن ع�شو جديد عند "هو �أ�س بي
 hsb.se/blimedlem :قم بزيارة موقعنا اإللكتروني

و سٌجل المعلومات المطلوبة. يمكنك استخدام جميع 
المزايا التي تستفيد منها عن طريق شركتك العضوية في 

"هو أس بي" )HSB( مباشرة بعد قيامك بتسديد مبلغ 
.)HSB( "اشتراك العضوية في "هو أس بي
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كن مدّخر جديد
تقوم بفتح حساب التوفير خاص بك على الموقع

hsb.se/bospar. و بعد ذلك يمكنك البداية في ادٌخار 
 )Bosparpoäng( أموالك. و تحصل على نقطة ادٌخار

جديدة على كل 100 كرونة من المبلغ الذي قمت بادٌخاره. 
كما أنك تختار بنفسك المبلغ الذي تريد توفيره. سوف 
تحصل على خمس نقاط شهريا كحد أقصى،  يعني ما 

يعادل 500 كرونة/الشهر.

قم بفتح ح�شاب حتويل منتظم
إن استخدام حساب التحويل المنتظم تجعل 

عملية التوفير الخاصة بك تجري على أفضل 
ما يرام. و الطريقة األسهل لفتح حساب 

التحويل المنتظم هي عبر صفحتك على حسابك 
البنكي اإللكتروني )internetbank(. و 

يمكنك كذلك تزويد رصيدك بمبلغ مرة واحدة 
)engångsbelopp( على سبيل المثال 

بمناسبة احتفال عيد الميالد أو األعياد السنوية. 
سوف تضمن لك حينئذ الزيادة المحصل عليها 

جمع نقاط توفير جديدة في الشهور المقبلة.

)Sparform( قم باختيار �شكل �الّدخار
عند قيامك بفتح حساب االدٌخار يمكنك حينئذ 

االختيار ما بين ثالثة أشكال التوفير ــ صناديق، 
حسابات الودائع الثابتة و حسابات االدٌخار. يمكنك 

تكييف نظام توفيرك حسب مدة التوفير و حسب 
امكانيات الحصول على األرباح التي تريدها.

تابع ح�شاب �الٌدخار �خلا�س بك
يمكنك متابعة حساب ادٌخارك بكل سهولة على 

اإلنترنت. عن طريق قيامك بتسجيل الدخول 
بواسطة الهوية البنكية )BankID( على الموقع 

hsb.se/bospar يمكنك متابعة زيادة رصيدك 
و نقاط التوفير الخاصة بك. في حالة رغبتك في 
شراء أو استبدال أو إجراء تغييرات على أشكال 

التوفير الخاصة بحسابك، فإن الطريقة األبسط 
للقيام بذلك هي عبر الموقع اإللكتروني

hsb.se/bospar عن طريق تسجيل الدخول 
باستعمال الهوية البنكية الخاصة بك.

�الأولوية �مل�شاعفة
إن ما يجعل حساب االدٌخار عند "هو أس بي" )HSB( خيار 

ذكي هي األولوية المضاعفة. بما أنك ، أوال تستفيد من األولوية 
للحصول على مسكن في سكناتنا الجديدة. و ثانيا تستفيد من 

األولوية على جميع شقق اإليجار لدينا البالغ عددها 27000 
شقة إيجار موزعة في جميع أنحاء السويد. يعني ذلك أنه إذا 
قمت باستعمال نقاط التوفير لديك للحصول على شقة إيجار 

، فبإمكانك اختيار االحتفاظ برصيد االدخار و نقاط التوفير، 
ليكون بإمكانك استغالل نقاط التوفير التي جمعتها في ما يخص 

األولوية الثانية، أي مسكن جديد. او العكس.

�بحث عن م�شكن �أحالمك
كل شيء سيكون سهال عندما يحين الموعد. 
فالمتحصل على أكبر عدد من النقاط من بين 
الباحثين عن مسكن هو الذي يكون له شرف 
األولوية في االختيار. فاألمر بهذه البساطة!

كما أن أفضل طريقة إليجاد مسكن أحالمك هي 
.hsb.se البحث على موقعنا

األولوية للحصول 

على مسكن المستقبل

الذي يناسبك!

25 000




